
گزارش

 وزارت ارشاد مسوول تنظیم گری 
در حوزه محتوای سمعی و بصری است

رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی 
وزارت فرهنگ و ارشاد تاکید کرد: بر اساس قانون، 
وزارت ارشاد مسوول تنظیم گری در حوزه محتوای 
ســمعی و بصری است و باید با رعایت بی طرفی به 
احیــای نقش تنظیم گری دولت در عرصه فرهنگ 

و هنر بپردازد.
به گزارش مرکز توســعه فرهنگ و هنر در فضای 
مجازی، حامد حاجی مالمیرزایی گفت: ســکوهای 
نمایش خانگی در اصطالح وی او دی، یو جی سی 
و دیگر رسانه های سمعی و بصری مشهور و پرکاربر 
از وزارت ارشــاد مجوز فعالیت قانونی دارند و تحت 
حمایت قانونی دولت هســتند. وی بــا بیان اینکه 
افق کاری مــا باید حرکت به ســمت از بین بردن 
تصدی گری دســتگاه های دولتی در حوزه تولید و 
نشر محتوای نمایش خانگی باشد، خاطرنشان کرد: 
ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید با رعایت 
بی طرفی کامل بــه احیای نقش تنظیم گری دولت 

در عرصه فرهنگ و هنر بپردازیم. 
رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ادامه داد: وظایف 
مصرح در بند ۲۰ مــاده ۲ قانون اهداف و وظایف 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی مصوب ۱۳۶۵، 
ماده ۲ قانون »نحوه مجازات اشــخاصی که درامور 
ســمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند« 
مصوب ۱۳۸۶ و مفاد آیین نامه ساماندهی و توسعه 
رســانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال مصوب 
۱۳۸۹، همگی مســئولیت های سنگین و صریحی 
برای وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در خصوص 
امور ســمعی و بصری، فارغ از فضای نشر چه نشر 
فیزیکی و چه نشــر دیجیتال ایجاد کرده است که 
قابل چشــم پوشی نیست. وی با اشاره به مسائل و 
مشکالت پیش روی صنعت وی او دی تصریح کرد: 
تضاد و تعارض منافع در تنظیم گری و تولید محتوا، 
تنظیم گری ســلیقه ای و عدم توجــه به الزامات و 
واقعیات رسانه از مسائلی است که این روزها در این 
صنعت به وضوح دیده می شود و صدای فعاالن این 
حوزه را نیز درآورده است. مالمیرزایی با بیان اینکه 
یکی دیگر از مسائل این صنعت مهم بی توجهی به 
مختصات فعالیت در بخــش خصوصی به ویژه در 
فضای تنظیم گری است، افزود: ایجاد فشار مضاعف 
بر ســکوهای انتشــار متعهد بــه چهارچوب های 
جمهوری اسالمی در مقابل رسانه هایی که تعهدی 
به ارزش های نظام جمهوری اســالمی ندارد و در 
فضای مجازی فعال هســتند نیز از جمله مســائل 
و مشــکالت این صنعت اســت. وی با اشــاره به 
نقش آفرینی مثبت وی او دی ها در سال های اخیر 
اظهار کرد: شــبکه نمایش خانگی توانســته توجه 
مخاطبــان زیادی را به خود جلــب کند و با تولید 
محتواهای متعدد نقش موثری برای اوقات فراغت 
خانواده ها بازی کنند. البته ما وظیفه خود می دانیم 
از سکوهای انتشار، رشــد کیفی و فرهنگی تولید 
محتــوا را مطالبه کنیم و ضمن نظــارت دقیق بر 
فعالیت این سکوها مطابق قوانین و مقررات جاری 
کشور، پیگیر حقوق مشترکان این حوزه نیز باشیم.

اختتامیه نخستین سوگواره بین المللی 
شبیه خوانی برگزار می شود

نخســتین ســوگواره بین المللی شــبیه خوانی با 
حضور ۷ گــروه در روز ۶ مرداد ماه با مشــارکت 

پردیس تئاتر تهران برگزار می شود.
این ســوگواره با حضور ۵ گــروه داخلی و ۲ گروه 
خارجی از کشــورهای نیجریه و عــراق با اجرای 
مجالس شهادت امام حســین )ع(، شهادت حربن 
یزید ریاحی، شــهادت عابس شــاکری، شــهادت 
حضرت عباس)ع(، شــهادت حضرت علی اکبر)ع( 
و شــهادت مســلم بن عقیــل ، در روزهای ۴ و ۵ 
مــرداد ماه در میــدان آیینی امام حســین )ع( ، 
تئاتر شهر و فرهنگســرای خاوران برگزار می شود 
و مراســم اختتامیه با حضورآیت اهلل محمد حسن 
اختــری مدیر عامل موسســه بنیاد بیــن المللی 
عاشــورا، گروه هــای مدعو و جمعی از مســئولین 
فرهنگی شهر تهران به میزبانی پردیس تئاتر تهران 
و در ســالن اصلی مجموعه برگزار می شود. تجلیل 
از پیشکســوتان تعزیــه از مهم ترین قســمت های 
مراسم اختتامیه است. عالقه مندان می توانند برای 
شــرکت در برنامه در زمان یاد شده از ساعت ۱۰ 
صبح به پردیس تئاتــر تهران واقع در بزرگراه امام 
علی، اتوبان شــهید محالتی شــرق، خیابان شهید 
شاه آبادی جنوبی، بعد از میدان مالک اشتر، خیابان 
بقایــی مراجعه و یا برای کســب اطالعات با تلفن 

۳۳۰۳۴۲۰۵تماس حاصل کنند.

یادداشت تفاهم همکاری های 
سینمایی ایران و عراق

همکاری های سینمایی جمهوری  تفاهم  یادداشت 
اســالمی ایران و جمهوری عــراق با حضور محمد 
خزاعی رئیس سازمان سینمایی ایران  و احمدحسن 
موسی رئیس امور سینمایی و تئاتر عراق در مرکز 

تئاتر ملی عراق امضا شد.
در این تفاهم نامه، هماهنگی و افزایش همکاری های 
دوکشور برای توسعه و پیشــرفت در حوزه سینما، 
تبادل اطالعات، پژوهش ها و انتشــار آثار مشترک، 
همــکاری در تولید آثار ســینمایی )با توجه ویژه به 
ســاخت آثار کودک ونوجوان(، آثار مستند وکوتاه، 
ارتقای سطح دانش فنی و تخصصی از طریق انجمن 
سینمای جوانان ایران، تسهیل در برگزاری هفته های 
فیلم، حضور ســینماگران دو کشور در جشنواره ها و 
رویدادهای فرهنگی، تســهیل در تبادل و مشارکت 
نیروهای متخصص در پروژه های سینمایی دو کشور 

از محورهای اصلی مورد توافق دو کشور بوده است.

اخبــــار

حضــور بانوان در آگهی های بازرگانی و چگونگی نظارت بر 
بازنمایــی و حمایت از حقوق و منزلت زنان از مســــائلی 
اســت که نســبت به آن با توجه به بنیان هــای فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعــی و نحوه نگرش به این قشــر مواضع 

مختلفی وجود دارد.
ابتدای همین هفته دفتر تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی در بیانیه ای با اســتناد به مواد قانونی مربوط به 
تبلیغات در کشور، بر ممنوعیت »استفاده ابزاری« از زنان، 
مــردان و کودکان در تبلیغات تاکید کرد. به زبانی ســاده 
تر آنچه در این بیانیه مطرح شــده است معطوف به حذف 
حضور زنان از تبلیغات نیســت، بلکه نگاه ابزاری و کاالیی 
به زنان اســت که ممنوع شده است. در این گزارش تالش 

خواهد شد مبنای نظری این تصمیم واکاوی شود.
تبلیغات چه تلویزیونی و چه تبلیغات شــهری و...به عنوان 
یکی از پرمخاطب ترین برنامه ها در تمامی ســطوح ســنی 
دارای کارکردهــای متعددی اســت. یکــی از مهم ترین 
کارکردهای آن صرف نظــر از تأثیر بر مخاطب برای خرید 
و مصــرف کاال؛ چگونگی بازنمایــی گروه ها، افراد و به ویژه 
زنــان در آگهی های بازرگانی اســت. بیشــتر محققان و 
اندیشمندان حوزه رسانه، معتقدند امروزه رسانه ها نه تنها 
بر مسائل جنسیتی و بازنمایی ابزار گونه زنان تأکید دارند، 
 بلکه در پی قوت بخشــیدن بر کلیشــه های سنتی زنانگی 

و مردانگی هستند.
به گزارش فــارس تحقیقاتــی که پیرامون جنســیت در 
آگهی های بازرگانی صورت گرفته، نشــان دهنده این است 
که زنان در نقش های کلیشه ای منطبق با مشاغلی با درآمد 
و شــرایط اجتماعی پایین بوده و در بیشتر موارد به عنوان 
مصرف کننده محصوالت، نمایش داده می شــوند. همچنین 
آن ها به عنوان کدبانویی که تحت تأثیر سایرین قرار داشته 
و وابســته به مردان هســتند، به صورت موجوداتی تزئینی، 
ابژه های جنسی و صرفاً در محیط خانه نشان داده می شوند. 
مردان به عنوان جنس خردمند و تواناتر نشان داده شده اند 
و زنان چه در موقعیت یک زن ســنتی، و یا در موقعیت زن 

مدرن، نیازمند این جنس برتر و خردمندتر هستند.
کلیشــه هایی که در آگهی های بازرگانی درباره جنس زن 
یا مرد ساخته می شــوند، انجام برخی کارها را ذاتاً زنانه یا 
مردانه نشــان می دهند که در پنداشت های ما در خصوص 
وظایــف دو جنس تأثیر گذار و از عوامل تنظیم روابط بین 
دو جنس هستند. درواقع بخشــی از توقعاتی که مردان و 
زنــان در جامعه از هم دارند از طریــق ابزارهای گفتمانی 
شکل می گیرند که کلیشه های جنسیتی یکی از آن هاست.

در آگهی ها به تناســب موضوع، جنسیت مخاطب و افراد 
ایفاء کننده، نقش ها تفاوت می یابند. در موضوعات مربوط 
به اقتصــاد یا آینده نگری و یا مباحــث علمی که به تفکر 
منطقی، اســتنباط و اســتدالل نیاز دارنــد، از بازیگر مرد 
اســتفاده می شــود. برعکس موضوعاتی کــه در ارتباط با 
مسائل مصرفی، احساسی و خانوادگی هستند، زنان ایفاگر 
نقش اند. زنان در خانه بازنمایی می شوند و مردان در بیرون 
از خانه، بنابراین یک نوع کلیشــه جنســیتی در تبلیغات 
بازتولید می شود که به تطبیق تفکرات کمک می کند و این 

تفکرات جامعه پذیر می شود.
در حقیقت آگهی های تجاری تلویزیون، ارزش های فرهنگی 
ناخودآگاهــی را در اذهان آحاد جامعه می ســازد یا تقویت 
می کند که بر اساس آن ها، محاسبه دقیق، توانمندی علمی، 
قدرت تصمیم گیری درســت، عقالنیت و سایر ویژگی های 
برتر را باید در مردان ســراغ گرفت. این شــیوه متفاوت از 
نمایش زنان و مردان در حقیقت نادیده گرفتن توانمندی ها 
و پیشرفت های علمی و اجتماعی است که در سال های اخیر 

در جایگاه زنان، در جامعه رخ داده  است.
تحقیقاتی که توســط محققان مختلــف صورت گرفته، به 
این موضوع اشاره دارد که زنان تنها در تبلیغات با موضوع 
خانگی و فراورده های خانگی و مواد غذایی و بهداشــتی- 
آرایشــی بیشــتر از مردان ظاهر می گردنــد و مردان در 
آگهی ها با موضوعات متفــاوت ازجمله تجاری، تفریحی و 
... ظاهــر می گردند و در همه آگهی ها نقش غالب را دارند. 
به طور کلی در انوع تبلیغات نگاه جنسیتی و ابزاری به زن 
کامال مشــهود است، نگاهی که ریشه غربی دارد و طی دو 
دهه گذشــته در شکل های گوناگونی شاهد برجسته شدن 
آن در داخل کشــور هســتیم. حضور مدل های معروف در 
تبلیغات تلویزیونی و چهره بازیگران سینما در بلیبوردهای 
شهری برای نشان دادن یک تصویر بی نقص از زنان و آن ها 
را همچون کاالهایی مطلوب نگاه مردانه نشان دادن، همه 

محصول این رویکرد فراگیر است.
با این مقدمــه به اطالعیه دفتر تبلیغات و اطالع رســانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باز می گردیم تا بل تبیینی 

دقیق از آن داشته باشیم. 

در این اطالعیه آمده است:
»مطابق قوانین و مقررات تبلیغات تجاری در کشور، هرگونه 
»اســتفاده ابزاری« از زنان، مردان و کودکان ممنوع است؛ 
چنانچــه در مجموعه قوانین تبلیغاتی کشــور به این مهم 
بدینگونه اشاره شده: »در تبلیغ کاال، خدمات و محصوالت 
اســتفاده ابزاری از زنان و مردان و کودکان ممنوع است« 
همچنیــن در آیین نامه اجرایی مــاده ۷ قانون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان نیز بــا صراحت از جمله مصادیق 
»تبلیغ خالف واقع و نادرســت« آمده: اســتفاده ابزاری از 
زنــان، مردان و کودکان که نقش اصلی را در معرفی کاال و 

خدمات ایفا می نماید.«
حضــور بانوان در آگهی های بازرگانی و چگونگی نظارت بر 
بازنمایــی و حمایت از حقوق و منزلت زنان از مســــائلی 
اســت که نســبت به آن با توجه به بنیان هــای فرهنگی، 
اقتصادی، اجتماعــی و نحوه نگرش به این قشــر مواضع 
مختلفی وجــود دارد. در این مطلب از این جهت به بحث 
بانوان پرداخته می شــود که در بحث تبلیغات و آگهی های 
تجاری بازرگانی، حضور و استفاده از بانوان بیشتر از مردان 
و کودکان، جنســیت زده بوده و بیشتر از دو گروه مذکور، 

مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
در برخی موارد، موضوع تبلیغات و حضور بانوان بسیار ساده 
انگاشته شــده و هنگام قانونگذاری فقط به ذکر امور کلی 
اکتفا شــده است. از سوی دیگر، در برخی موارد واکنش ها 
بســــیار سختگیرانه و غیرمنعطف بوده، به طوریکه قوانین 

مفصل و سختی وضع شــده است.
با توجه بــه اینکه در روزگار کنونی گســــتردگی میزان 
دست اندازی تبلیغات در تمامی عرصه ها انکارناپذیر اســت، 
غفلت از نظام حقوقی حاکم بر پرتکرارترین و مختصرترین 
پیام رســــان های درباره زنان با توجــه به هنجارآفرینی و 
تأثیرگــــذاری آگهی های تجاری در فرهنگ و ارزش های 
اجتماعی می تواند کارکرد مطلوب تبلیغات را تحت الشعاع 
قرار داده و با اســتفاده ابزاری از زنان و بازنمایی آن ها در 
قالب های کلیشــه ای، القا کننده چهــره ای واژگونه از زن 

نسبت به مخاطبان باشد.
جذابیت هــای ظاهــری و جذب مخاطــب و ترغیب او به 
خرید، رکن اصـــلی تفکر غالب متولیان تولیـد پیــام های 
بازرگانی است، به این ترتیب زنان فدای ظواهر و جاذبه ها 
می شوند، چراکه ظاهراً بیشتر سازندگان پیام های بازرگانی 
کسانی هستند که نه توجه چندانی به کرامت زن در دین 
اســالم دارند و نه منزلت او را در فرهنــگ ملی- میهنی 
می شناســند. ازاینرو غایــت اول و آخــر تولیدکنندگان 
تبلیغات نیل به خرید یا فروش کاال یا خدماتی اســت که 
در نهایت آن نیز به درآمد مالی ختم می شــود و همانطور 
که همگان مســتحضر هســتند، درآمدزایی و کسب پول 
به حدی برای بســیاری جذبه دارد که در این مســیر بجز 
مادیات به مساله ای دیگر نمی اندیشند و از هر ابزاری برای 
رسیدن به آن بهره می برند و در این میان بانوان در کانون 

جذابیت های تبلیغی برای سودجویان قرار می گیرند. 
تبلیغات و پیام های اشتباه طراحی شده، با استفاده ابزاری 
از زنان و نشان دادن ایشان در قالب کلیشه های جنسیتی 
بر نابرابری جنسی دامن میزند. نگرش تفّوق جنسی، زنان 

را از آرمان هــای کمال گرایانــه دور می کنــد و القاگر این 
اندیشــه اســت که دانش و تعالی  برای آن هــا از فروعات 

محسوب می شود.
در طول این ســال ها زنان در عرصه تصمیمات و تولیدات 
فرهنگی دخالت چندانی نداشــته  و نمی توان انتظار داشت 
که در میان انبوهی از بازنمایی های نادرســت، زنان مجالی 
برای نمود صحیــح و حقیقی از نقــش و جایگاه خود در 

جامعه و رسانه و از جمله تبلیغات داشته باشند. 
با این وجود که پیام های تبلیغاتی پس از انتشار به سرعت 
پذیرفته نخواهند شد، اما به تدریج بسیاری از افراد پس از 
مواجهه بی وقفه با تبلیغات موجز در پیام و تنوع و تکرار در 
فرایند مزبور مستحیل می شوند. درک این استحاله فکری، 
بررســی فاصله میان اقناع ناشــی از تبلیغــات یا تحمیق 
تدریجی مخاطبان را آشکار می کند. این نحوه تأثیرگرفتن 
به قدری عمیق و حساب شــده و سنجش ناپذیر است که 
نقــش مهمی در پیدایش نگرش های نــو و تحول کردار و 
خلق و خوی اشــخاص ایفا می کند. و اینجا دو معضل مهم 
پیش روی جامعه قــرار می گیرد، اول اینکه بر روی بانوان 
تاثیر منفی گذاشــته و این تدریج و تدّرج و استحاله شدن 
مفهومی آنان را از ارزش های واقعی دور و به امور ســطحی 
و صرفا ظاهری نزدیک می سازد و دوم اینکه از سوی دیگر 
همین مداومت در پخش تبلیغات و آگهی های ازین دست، 
بر روی طرز فکر و تلقی قشــری از مــردان و دریچه نگاه 
آنان به زن و جایگاه واالیش تاثیر منفی خواهد گذاشت. از 
آن به بعد تازه مشــکالت متعاقب آن پدیدار می شود و در 
طول زمان همانطور که در دنیای تبلیغات غرب می بینیم، 

پایدارتر می شود، به عمق می رود و نهادینه می شود.
برنامه های رســانه و ازجمله تبلیغــات، پدیده های خنثی 
نیستند، پدیدآورنده عناصر جدید بوده و در کل بنیان های 
جامعه تأثیرگذارند. تبلیغات همچون سایر برنامه های رادیو 
تلویزیون و رســانه های اجتماعی و فضای مجازی تأثیری 
دوسویه بر جامعه دارد، یعنی هم تأثیرپذیر و هم تأثیرگذار 
اســت. ابتدا تأثیرپذیرنده از جریان ارزشی و فکری حاکم 
بر جامعــه و به مرور تأثیرگذار بر همــان جریان فکری و 

ارزشی است. 
شــناخت این نوع اثرگــذاری تأخیری با توجــه به تأثیر 
ســنجش ناپذیری که در طول زمان در اذهان جامعه راجع 
به جایــگاه و نقش زن و مرد در خانواده و جامعه رســوخ 
می کند، اهمیت رویکــردی نقادانه بــه قوانین و مقررات 
تبلیغاتــی و حمایــت از زنــان را در این راســتا ضروری 

می نمایاند.   
پیام هــای کوتــاه تبلیغاتی بــه عنوان یکــی از مؤثرترین 
برنامه های رســانه به دلیل ویژگی های منحصربه فرد مانند 
تکرار، زمان کوتاه، ایجاز در پیام، برش های سریع، استفاده 
از کالم آهنگین و موزون، تنــوع رنگ و... تأثیر فراوانی بر 
مخاطب خود می گذارند. با توجه به نقش و کارکرد تبلیغات 
در قالب بازنمایی و معناسازی جنسی، واکاوی قوانین ناظر 
بر بازنمایی از زن در تبلیغات بازرگانی صداوسیما ضروری 

است.
ذکر این نکته از اهمیت وافری برخوردار اســت که غفلت 
از چگونگی بازنمایی جایگاه زنان و جدی نگرفتن موقعیت 

آنها در پرتکرارترین برنامه صداوسیما یعنی در آگهی های 
بازرگانی می تواند موجب خدشه به منزلت زن و الگوسازی 
نامناســب از شــخصیت او شــود، بنابراین بررسی جایگاه 
حقوقی آگهی های بازرگانی در صداوســیما اهمیت خاصی 
دارد، چراکه این رسانه در چند دهه گذشته متولی پخش 

قسمت عظیمی از تبلیغات بوده است. 
حرف آخر اینکــه در تبلیغات تجاری تصویرســازی زنان 
متفاوت از مردان اســت. و این تصویرســازی در راستای 
تقویت کلیشــه های نقش جنسیت در آگهی های بازرگانی 
است. این کلیشه ها به قدری قوی هستند که ورای موضوع 
آن، یعنــی صرف نظــر از اینکه موضوع آگهی چیســت، 
در همه انــواع آن، بازتولید می شــود. بنابراین با توجه به 
موضوع آگهی ها تغییری در شیوه نمایش زنان و مردان رخ 
نمی دهد. و در همه انواع آگهی ها کلیشه های موردسنجش 

به قوت خود باقی می مانند.
تبلیغــات، با شــیوه نمایش متفاوتی کــه از زنان و مردان 
ارائه می دهد، تالش می کند نگــرش و جهان بینی خاصی 
از نقش های جنســیتی را در ذهن مخاطبان تثبیت کند. و 
این شیوه به نمایش درآمدن زنان همان چیزی است که از 
آن به عنوان »فنای نمادین زنان« یاد می شود، در این معنا 
کلی زنان و منافعشان و زندگی شان به نحوه شایسته ای در 

تبلیغات بازنمایی نشده است.
تبلیغــات بازرگانی نســبت به ســایر فعالیت رســانه در 
الگوســازی و ایجاد چارچــوب برای زندگــی زنان نقش 
مهمی دارد. لذا این شــیوه نمایش از جنسیت در آگهی ها، 
ارزش های فرهنگی ناخودآگاهی را در اذهان می ســازد و 
تقویــت می کند کــه براســاس آن، توانمندی های علمی، 
مرتبه های باالی شــغلی، قدرت تصمیم گیری و تشخیص 
درست، عقالنیت و سایر ویژگی های برتر را باید در مردان 
ســراغ گرفت. این مســئله باعث تقویت موقعیت نابرابر و 
معناسازی اجتماعی در جهت تقلیل نقش و پایگاه زنان در 
جامعه می گردد که نهایتاً می تواند مسئله توسعه جامعه را 

با مشکل روبرو کند.
با توجه به تغییرات عمده ای که در جایگاه و مسئولیت های 
اجتماعــی زنان در جامعه صورت گرفته و پیشــرفت هایی 
که زنان در مقوالتی مانند تحصیل، شــغل و... داشــته اند، 
ســازگاری آگهی با دگرگونی های پیرامون ضروری است. 
آگهی دهندگان و کارشناســان تبلیغاتی باید نگاهی علمی 
به دگرگونی پیرامون خود داشــته باشــند و از تداوم این 
کلیشه ها از طریق آگهی بازرگانی خودداری نمایند. در غیر 
این صورت نوعی شکاف بین آگهی های تلویزیونی با توجه 
به ارزش ها و هنجارهایی که در ارتباط با نقشه ای جنسیتی 

به نمایش می گذارند و واقعیت جامعه حاصل خواهد شد.
ازآنجایی که تبلیغات در انواع مختلفش در فرهنگ سازی و 
ایجاد و ثبت معانی و تعاریف مشخص، نقش مستقیم دارد 
باید به ویژه در مســئله توسعه همه جانبه کشور موردتوجه 
جدی قرار گیرد. غفلت از وضع قوانین و ضوابط مناســب 
و همین طــور تدابیر و ضمانت اجراهای مؤثر در این عرصه 
با توجه بــه تعامل کم نظیر تبلیغات بــا فرهنگ و توانایی 
هنجارآفرینی آن موجب پایمال شــدن ارزش های بسیاری 

در جامعه و به خصوص منزلت زنان خواهد شد.
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وزیر فرهنگ گفت: اینکه با صداوسیما درباره وضعیت شبکه نمایش خانگی دچار 
اختالف نظرهایی باشــیم موضوعی طبیعی اســت اما این اختالف نظرها به این 
معنی نیســت که بخش نظارت نمایش خانگی رها شــده باشد، بلکه این نظارت 

همچنان توسط »ساترا« صورت می گیرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
نشســت محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی با نمایندگان 
دانشــجویان انجمن های اســالمی سراسر کشور شب گذشــته ۲ مرداد ماه در 

دانشگاه الزهرا تهران برگزار شد.
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ در این نشست درباره وضعیت شبکه نمایش 
خانگــی گفت: اینکه با صداوســیما درباره وضعیت شــبکه نمایش خانگی دچار 
اختالف نظرهایی باشــیم موضوعی طبیعی اســت اما این اختالف نظرها به این 
معنی نیســت که بخش نظارت نمایش خانگی رها شــده باشد، بلکه این نظارت 

همچنان توسط »ساترا« صورت می گیرد.
وی با تاکید بر برپایی جلســات متعدد مشترک میان مسئوالن وزارت فرهنگ با 
مدیران صداوســیما برای حل اختالف نظرها در حوزه شبکه نمایش خانگی ابراز 
کرد: در حال حاضر با همیاری رئیس سازمان صداوسیما به عنوان برادر، دوست 
و همکار سابق در صداوسیما به دنبال حل و فصل مسائل مرتبط با شبکه نمایش 
خانگی هستیم و وزارت فرهنگ درباره نتایج این جلسات کامال تابع قوانین است.
اسماعیلی در این نشست با اشــاره به برنامه های وزارت فرهنگ در حوزه عفاف 

و حجــاب تصریح کرد: وزارت فرهنگ از جمله نهادهای مســئول در این حوزه 
به حســاب می آید و این مســئولیت کامال به صــورت ایجابی صورت می گیرد 
و برپایی نمایشــگاه مد و لباس در محل نمایشــگاه بین المللی تهران از ســوی 
کارگــروه مد و لباس، برپایی جشــنواره مــد و لباس فجر با توجه به پوشــش 
هــای اصیل و بومی و ابــالغ آیین نامه تولید لباس پس از ۱۰ ســال وقفه تنها 
 بخشــی از فعالیت ها و اقدامات اخیر وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در حوزه 

عفاف و حجاب است.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی در بخش دیگری از ســخنان خود به شرایط 
ســخت آغاز به کار وزارت فرهنگ در دولت مردمــی پرداخت و اظهار کرد: در 
حوزه فرهنگ و هنر به دلیل شــرایط کرونایی تقریبا همه فعالیت ها با تعطیلی 
یا محدودیت شــدید مواجه شدند و بر همین اساس اهالی فرهنگ و هنر بدترین 

شرایط ممکن را سپری کرد.
رییس شــورای هنر کشور در همین راســتا بیان کرد: از سوی دیگر با انبوهی از 

مجوزهای صادر شــده در روزهای پایانی دولت دوازدهم در حوزه های نشــر و 
ســینما مواجه بودیم که این مساله برای دولت مردمی چالش های مختلفی را در 

پی داشت و هنوز هم درگیر سروسامان دادن این چالش ها هستیم.
وی به اولویت های دولت مردمی در حوزه فرهنگ و هنر اشاره و ابراز کرد: تحقق 
عدالت فرهنگی، بازگشت حوزه فرهنگ و هنر به ریل گذاری مدنظر مقام معظم 
رهبــری و جبهه فرهنگی انقــالب، اصالح آیین نامه ها و ســاختارهای تصمیم 
ســاز، بازگشــت مرجعیت و حکمرانی فرهنگ و هنر بــه وزارت فرهنگ، تحقق 
نهضت بازگشت به مسجد، بکارگیری جریان جوان و نخبه حوزه فرهنگ و برپایی 
برنامه های حوزه فرهنگ و هنر با محوریت نهادهای دینی بخشی از اولویت کاری 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دوره جدید به شمار می رود.
در بخش پایانی نشســت وزیر فرهنگ با دانشجویان انجمن های اسالمی سراسر 
کشــور، دانشــجویان در فضایی صمیمی به بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود 
در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری پرداختند و وزیر فرهنگ نیز پاســخگوی 

سواالت متعدد دانشجویان حاضر در این نشست بود.
بــه گزارش فــارس، اظهارات محمد مهدی اســماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی در حالی عنوان شــده اســت که حامــد حاجــی مالمیرزایی رئیس 
مرکز توســعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی مدعی اســت بر اســاس قانون، 
 مســئولیت تنظیم گری در حوزه محتوای ســمعی و بصری بــا وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی است.

وزیر فرهنگ:

 به دنبال حل و فصل 
مسائل شبکه نمایش خانگی هستیم


